DOPLNKOVÉ SLUŽBY FEDEX EXPRESS

Preprava nebezpečného tovaru
FedEx vám v rámci služieb s pridanou hodnotou ponúka prepravu vybraných druhov nebezpečného tovaru.
Nebezpečný tovar sú položky alebo látky, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie. Pri posielaní tovaru
klasifikovaného ako nebezpečný je nevyhnutné dodržiavať príslušné právne predpisy. Nebezpečný tovar musí byť riadne zabalený, opatrne spracovaný a prepravený
s požadovanou odbornosťou, aby sa zaistilo jeho bezpečné doručenie.
Preprava nebezpečného tovaru je dostupná pre služby International Priority (IP) a International Priority Freight (IPF). Pre objednanie prepravy nebezpečného tovaru
kontaktujte, prosím, naše Oddelenie služieb zákazníkom na bezplatnej linke 0800 100 868 alebo emailom na cs.fedex.sk@tnt.com.
SLUŽBA

POPIS

PRÍPLATOK

Prístupný nebezpečný tovar
(ADG - Accessible Dangerous Goods)

Obsah zásielky musí byť z bezpečnostných dôvodov prístupný počas prepravy t.j. je možné
ho vizuálne skontrolovať, rozbaliť a znova zabaliť. Zoznam tried spadujúcich do tejto
kategórie nájdete nižšie alebo na fedex.com/sk.

IP: 80 /zásielka
IPF: 1,5 /kg*

Neprístupný nebezpečný tovar
(IDG - Inaccessible Dangerous Goods)

Obsah zásielky nemusí byť počas prepravy dostupný a môže byť prepravovaný spoločne
s inými zásielkami. Zoznam tried spadujúcich do tejto kategórie nájdete nižšie alebo na
fedex.com/sk.

IP: 55 /zásielka
IPF: 1 /kg*

Suchý ľad

Zásielky vyžadujúce prepravu v suchom ľade. Súčasťou je aj zabezpečenie suchého ľadu.

IP: 10 /zásielka
IPF: 0,4 /kg

Lítiové batérie sekcia II (ELB)

1. Lítium-iónové zabalené so zariadením (UN 3481 - inštrukcia k baleniu 966).
2. Lítium-iónové obsiahnuté v zariadení (UN 3481 - inštrukcia k baleniu 967).
3. Lítium-metalové zabalené so zariadením (UN 3091 - inštrukcia k baleniu 969).
4. Lítium-metalové obsiahnuté v zariadení (UN 3091 - inštrukcia k baleniu 970).

bez príplatku

* Pre výpočet fakturovanej hmotnosti sa porovnáva skutočná a volumetrická (objemová) hmotnosť zásielky, pričom sa na určenie ceny za prepravu použije vždy tá vyššia.
Volumetrická hmotnosť v kg = (dĺžka x šírka x výška) v cm / 5 000.

KLASIFIKÁCIA NEBEZPEČNÉHO TOVARU
Neprístupný nebezpečný tovar

Prístupný nebezpečný tovar

Trieda 1: Výbušniny
(napr. ohňostroje a svetlice)

Trieda 3: Horľavá kvaplina
(napr. rozpúšťadlá alebo farby)

Trieda 5.1: Látky podporujúce
horenie (oxidujúce)
(napr. hnojivo)

Trieda 6.1: Toxické látky
(napr. pesticídy)

Trieda 2.1: Horľavý plyn
(napr. aerosóly a plyn na
kempovanie)

Trieda 4.1: Horľavá tuhá látka
(napr. zápalky)

Trieda 5.2: Organické peroxidy
(napr. súpravy na opravu sklených
vlákien)

Trieda 6.2: Infekčné látky
(napr. krvné testy lebo látky na
zdravotnícke skúšanie)

Trieda 2.2: Nehorľavý plyn
(napr. stlačený kyslík)

Trieda 4.2: Samozápalné látky
(napr. fosfor)

Trieda 8: Žieravé látky
(napr. bielidlo alebo čistiace
prostriedky na odtoky)

Trieda 7: Rádioaktívne látky
(napr. detektory plynu)
Prijímané len na niektorých trhoch.

Trieda 2.3: Jedovatý plyn
(napr. oxid uhoľnatý)
Túto triedu FedEx neprijíma.
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Trieda 4.3: Látky, ktoré v styku
s vodou vyvíjajú horľavé plyny
(napr. karbit vápenatý)

Trieda 9: Iné nebezpečné látky
a predmety
(napr. airbagy, magnety, telefóny
alebo notebooky)

Typ nebezpečného tovaru, ktorý chcete prepraviť, ovplyvňuje nielen cenu prepravy, ale aj spôsob jeho zabalenia a prípravy na poslanie. Je povinnosťou odosielateľa
zabezpečiť, aby bol nebezpečný tovar riadne klasifikovaný, deklarovaný, zabalený, označený a sprevádzaný správnou dokumentáciou pre krajiny pôvodu, tranzitu a doručenia.
Ak si nie ste istí, či sa vaša zásielka klasifikuje ako nebezpečný tovar, požiadajte výrobcu alebo dodávateľa o Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ, SDS – Safety Data Sheet).
Ak sa na nej v kapitole 14 uvádza číslo UN, ide o nebezpečný tovar. Ďalšie tipy a užitočné informácie nájdete na našej stránke fedex.com/sk/nebezpecny-tovar.

CENY A PREPRAVNÉ PODMIENKY
Ceny v tomto cenníku sú uvedené v EUR bez DPH a vzťahujú sa len na exportné zásielky platené na Slovensku. Preprava každej zásielky podlieha Prepravným
podmienkam FedEx platným v deň jej odoslania. Aktuálne znenie Prepravných podmienok FedEx nájdete na fedex.com/sk. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo
upraviť prepravné podmienky a ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Cenník platný od 15. 7. 2019.

